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ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN PADA DINAS 

PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

 
WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan 
pelayanan perpajakan kepada 

masyarakat dan optimalisasi Pendapatan 
Asli Daerah dari sektor pajak terutama 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan serta sesuai persetujuan 
Walikota Samarinda melalui Telaahan 

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah Kota Samarinda Nomor: 
061/510/Org.1/ XII/2014 tanggal 23 
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Desember 2014, perlu membentuk Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 
Daerah Kecamatan pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Samarinda;   

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 75 dan Pasal 85 Peraturan Daerah 
Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kota Samarinda sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota 
Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kota Samarinda, perlu menyusun 
organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pendapatan Daerah 
Kecamatan pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Samarinda; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Daerah Kecamatan pada 
Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Samarinda.  
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang 
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Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959  Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5078); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3547) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 

2000 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4194);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006  tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah dua kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 

16. Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis 
Beban Kerja di Lingkungan Departemen 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Kamus Jabatan Fungsional Umum 
Pegawai Negeri Sipil; 

19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 

6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintah yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kota Samarinda 
Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda 
(Lembaran Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir 
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dengan Peraturan Daerah Kota 

Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran 
Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 

Nomor 14); 

21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 

11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2009 Nomor 11); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN 
DAERAH KECAMATAN PADA DINAS 

PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Samarinda. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Samarinda. 

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah 
Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan 

Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang 
karena kedudukannya sebagai pejabat pembina Pegawai 

Negeri Sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai 
tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam 

penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda 

yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
dibidang administrasi keuangan khususnya pengelolaan 
pendapatan daerah mencakup dana perimbangan serta 

penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
pendapatan daerah. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Samarinda yang  berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah UPTD Pendapatan Daerah yang 

berkedudukan di Kecamatan sebagai unsur pelaksana 
kegiatan teknis pelayanan perpajakan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Samarinda untuk melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional pelayanan perpajakan 
dan/atau kegiatan teknis penunjang  yang mempunyai 

wilayah kerja di 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) 
Kecamatan. 
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9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya 

disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendapatan 
Daerah yang berkedudukan di masing-masing wilayah 
kerjanya. 

10. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah 

sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda 

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab 

berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. 

11. Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan yang secara 
tegas tercantum dalam susunan organisasi yang 

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam 
pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau 

ketrampilan. 

12. Jabatan Fungsional umum adalah jabatan yang secara 
tegas tercantum dalam susunan organisasi yang 
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam 
pelaksanaan fungsi didasarkan pada kebutuhan dan 

kompetensi. 

13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk 2 (dua) UPTD 
sebagai berikut: 
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a. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Samarinda 

Utara; dan 

b. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Samarinda 
Seberang.  

(2) UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Samarinda Utara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
mempunyai wilayah kerja: 

a. Kecamatan Samarinda Utara; dan 

b. Kecamatan Sungai Pinang. 

(3) UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Samarinda 
Seberang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

mempunyai wilayah kerja: 

a. Kecamatan Samarinda Seberang;  
b. Kecamatan Loa Janan Ilir; dan  

c. Kecamatan Palaran. 
 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 3 

Maksud pembentukan UPTD adalah memberikan wadah 

terdepan bagi masyarakat guna pelayanan perpajakan daerah 
dan menjadi simpul pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Samarinda. 
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Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 4 

Tujuan pembentukan UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan 

untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 

 
BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

Pasal 5 

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

merupakan unsur pelaksana teknis Dinas untuk 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
pelayanan perpajakan dan/tau kegiatan teknis 

penunjang lain yang berkedudukan masing-masing di: 

a. Kecamatan Samarinda Utara berkedudukan di 
Kecamatan Sungai Pinang; 

b. Kecamatan Samarinda Seberang berkedudukan di 

Kecamatan Samarinda Seberang.  

(2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam 

melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan tetap 
melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas atau 

Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas. 
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Bagian Kedua 

Tugas  

Pasal 6 

UPTD yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kepala Dinas di bidang administrasi keuangan 

khususnya pengelolaan pendapatan daerah melalui pajak 
daerah, serta pelaksanaan penatausahaan akutansi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan 
sesuai sistem akutansi keuangan daerah didasarkan atas 
standar akutansi pemerintahan dan menetapkan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan UPTD 
yang searah dengan kebijakan umum daerah dan norma 

standar, prosedur, kreteria serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 7 

UPTD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, mempunyai fungsi antara lain: 

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan program 

operasional dan administrasi keuangan daerah khususnya 
pengadministrasian perpajakan daerah sebagai salah satu 
sumber pendapatan daerah dalam upaya pembinaan, 

pengembangan, koordinasi, monitoring, evaluasi 
penyelenggaraan urusan penanganan perpajakan dan 

penatausahaannya serta pertanggungjawaban atas 
pelaksanaannya sesuai norma, standar dan prosedur yang 
berlaku dan searah kebijakan umum daerah di wilayah 

kerjanya; 
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b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

administrasi keuangan daerah khususnya 
pengadministrasian perpajakan daerah sebagai sumber 
pendapatan daerah dengan melaksanakan 

pengkoordinasian kebijakan program kedinasan urusan 
kesekretariatan organisasi kelembagaan keuangan daerah 
dengan pelaksanaan penataan organisasi kelembagaan dan 

peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan 
daerah di wilayah kerjanya guna disampaikan kepada 

Kepala Dinas; 

c. pelaksanaan pungutan pajak daerah sebagaimana telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah, penetapan kebijakan 
pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan serta membantu 

pengawasan pajak daerah yang ada di wilayah kerjanya 
sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kreteria serta 

ketentuan yang berlaku; 

d. pelaksanaan penatausahaan pembukuan, penyusunan 
laporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan norma, 
standar, prosedur dan kreteria serta ketentuan yang 

berlaku di wilayah kerjanya; dan 

e. pelaksanaan dan pengkoordinasian, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan program strategis serta 

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dan/atau diperintahkan 
oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah 
dan ruang lingkup tugas, fungsi dan tanggungjawab 

kewenangannya. 
 

BAB V 
ORGANISASI 

Pasal 8 

Susunan Organisasi UPTD terdiri dari: 

1. Kepala UPTD; 
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2. Sub Bagian Tata Usaha: 

a. Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Pengadministrasian Keuangan. 

3. Petugas Operasional terdiri dari: 

a. Administrasi Jaringan Komputer; 

b. Pendistribusian Form Isian Pengolah Dokumen; 

c. Pengadministrasi Verifikasi Pajak Daerah; 

d. Pembuat Kartu NPWPD; 

e. Pengumpul Data Tunggakan dan Keberatan Wajib 
Pajak; 

f. Penagih Pajak; 

g. Pengolah Data Sumber Pendapatan Asli Daerah; dan 

h. Pengolah Data Wajib Pajak. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
 

Pasal 9 

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana terdapat pada 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
 

 
BAB VI 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD 

Pasal 10 

Kepala UPTD merupakan unsur pimpinan yang mempunyai 
tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam 

memimpin, membina tugas bawahan dan mengkoordinasikan 
serta mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
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penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis 

operasional pelayanan perpajakan dan/atau teknis penunjang 
lainnya di wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar, 
prosedur dan kreteria serta ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 11 

Kepala UPTD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai fungsi antara lain: 

a. perumusan perencanaan program kebijakan teknis 

pembinaan dan pengembangan teknis operasional 
pelayanan perpajakan dan/atau penunjang lainnya  secara 
profesional, optimal dan proporsional; 

b. penyelenggaraan sebagian urusan dinas di bidang 
pengelolaan pendapatan daerah khususnya sektor pajak 
daerah dan pengkoordinasian kegiatan kedinasan baik 

dengan unsur Dinas maupun dengan Instansi terkait 
dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja serta 
mengevaluasi hasil kerja bawahan sekaligus pemberian 

informasi, saran dan pendapat atas kebijakan optimalisasi 
pendapatan daerah; 

c. pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik 

pejabat struktural maupun jabatan fungsional tertentu dan 
jabatan fungsional umum selaku pengadministrasi dan 
atau selaku petugas operasional dalam lingkup UPTD; 

d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi 

pengaktualisasian kegiatan operasional program pelayanan 
perpajakan daerah, serta pelaksanaan kebijakan teknis 

koordinatif dan konsultatif urusan antar lembaga yang 
merujuk pada Renstra Dinas dan norma, standar, prosedur 
yang berlaku; 
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e. pengidentifikasian permasalahan dan mengupayakan 

pemecahannya sekaligus pemberian saran dan masukan 
kepada Dinas atas langkah dan tindakan yang diambil 
dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UPTD; 

dan 

f. pengawasan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan 
secara berkala atas penyelenggaran program pelayanan 

perpajakan daerah untuk dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan pimpinan lebih lanjut dan bahan 
penyusunan LAKIP Dinas serta pengkoordinasian kegiatan 

program baik antar UPTD maupun unsur Dinas dan 
Instansi terkait sekaligus pelaksanaan tugas-tugas lain 
yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab kewenangannya. 
     

Pasal 12 

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dibantu 

oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa pejabat 
fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu 

sebagai pengadministrasi dan atau petugas operasional 
pelayanan perpajakan daerah  sesuai ruang lingkup tugas 
dan fungsinya serta tanggung jawabnya masing-masing. 

 
 

Bagian Kedua 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan unsur 
pembantu dan pelayan administratif bertugas dan 
berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala UPTD 

dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis 
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ketatausahaan UPTD dan mengkoordinasikan pejabat 

fungsional umum di lingkup UPTD dengan 
menyelenggarakan pelayanan administratif. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
dalam penyelenggaraan kegiatannya berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 14 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu  

dan pelayan  administratif, mempunyai tugas memimpin, 
membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan 

penyusunan rencana pengembangan teknis operasional 
pelayanan perpajakan daerah atau penunjang, dan teknis 
ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, 

rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, 
penganggaran dan akutansi serta pengelolaan penggunaan 
anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program 

kegiatan UPTD, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum 
lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD, sesuai 

arahan oleh Kepala UPTD dan sesuai kebijakan Kepala Dinas 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 15 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan 
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai 
fungsi antara lain: 

a. pelaksanaan pengkoordinasian perumusan perencanaan 

program kegiatan ketatausahaan dan pengkoordinasian 
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peraturan perundang-undangan dengan pejabat fungsional 

umum lingkup tugas dan kewenangan UPTD; 

b. pelaksanaan pengkoordinasian pemberian layanan 
administrasi umum kepada semua unsur lingkup UPTD 
maupun dengan instansi terkait serta melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap tertib administrasi;   

c. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan 
anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, 

kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPTD serta 
pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tertib 
administrasi umum UPTD; dan 

d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

ketatausahaan dan teknis operasional pelayanan 
perpajakan daerah serta teknis penunjang dengan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar 
unsur lingkup UPTD maupun dengan instansi terkait, 
melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil 

kegiatan program strategis, serta melakukan tugas-tugas 
lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala 
UPTD sesuai ruang lingkup tugas dan tanggungjawab 

kewenangannya.  
 

Pasal 16 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan 
tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat fungsional umum 

lingkup ketatausahaan UPTD yang merupakan unsur 
pelaksana pelayanan administrasi UPTD, dan pejabat 

fungsional umum yang merupakan unsur pelaksana 
pelayanan perpajakan daerah. 
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Paragraf 1 

Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 17 

Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian merupakan unsur 

pelaksana pelayanan administrasi umum UPTD yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kedinasan 
meliputi urusan administrasi, surat menyurat, kearsipan, 

rumah tangga, perlengkapan dan aset, kehumasan, 
kepegawaian, penyusunan perencanaan program dan 

pelaporan serta kegiatan pelayanan administrasi umum 
lainnya sesuai arahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
berdasarkan kebijakan Kepala UPTD. 

 
Pasal 18 

Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian dalam 
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi antara lain: 

a. pemberian layanan teknis administrasi dan membantu 
penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf 

serta operasional UPTD, penyusunan pedoman dan 
petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi; 

b. pemberian dukungan dalam upaya pembinaan dan 

pengembangan karier pegawai di lingkup UPTD; 

c. penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan 
pendokumentasian serta penginformasian kegiatan umum 
dan teknis pelayanan perpajakan daerah; 

d. pemberian pelayanan dan penyiapan format kepegawian 

serta pemrosesan usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, 
cuti dan papan data; 

e. pengelolaan surat menyurat, agenda, ekspedisi dan buku 

tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan 
(dokumen, konsep, format, dan lain-lain) pengarsipan, 
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menfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan 

pelaporan;     

f. pelaksanaan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi 
pegawai UPTD; 

g. pelaksanaan kegiatan pengadministrasian peralatan dan 
perlengkapan sebagai aset UPTD meliputi pengelolaan 

buku daftar inventaris, buku golongan barang, buku 
pembelian dan peerimaan barang serta buku barang non 

inventaris, pengkodean barang inventaris dan non 
inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang 
inventaris, dan lain-lain yang sejenis; 

h. penginformasian kegiatan pelatihan serta 

pengadministrasian kegiatan pelatihan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 2 

Pengadministrasi Keuangan 

Pasal 19 

Pengadministrasi Keuangan merupakan unsur pelaksana 

pelayanan administrasi di bidang keuangan UPTD yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan urusan 
administrasi keuangan, penganggaran, akutansi, pengelolaan 

pendapatan dan penggunaan anggaran keuangan serta 
pelaporan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan umum 
lainnya sesuai arahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

berdasarkan kebijakan Kepala UPTD dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 20 

Pengadministrasi Keuangan dalam menyelenggarakan 
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai 
fungsi antara lain: 

a. pemberian pelayanan teknis administrasi keuangan dan 

urusan pembayaran kepada semua unsur lingkup UPTD 
meliputi pembayaran gaji, pembayaran insentif, dan 

perubahannya; 

b. penyusunan rencana anggaran belanja langsung maupun 
tidak langsung termasuk mengusulkan dan mengelola 
pembiayaan operasional UPTD sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. melaksanakan pembukuan atas penerimaan pendapatan 
dari sektor perpajakan daerah dan mensinkronisasikannya 

secara komprehensif dan berkala kepada Dinas; 

d. penyiapan dan pengusulan biaya perjalanan dinas lingkup 
UPTD serta mengkoordinasikan dan mensinergikannya 
kepada Dinas; 

e. penyiapan penyelenggaraan pembukuan kas dan 

pembayaran serta pembuatan laporan pertanggungjawaban 
keuangan secara periodik kepada Kepala UPTD melalui 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, guna dijadikan bahan 
laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya.  

 
Pasal 21 

(1) Pejabat fungsional umum sebagai pengadministrasi 
umum dan kepegawaian, pengadministrasi keuangan 
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.  
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(2) Pejabat fungsional umum sebagai pelaksana operasional 

pelayanan perpajakan daerah berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dengan 
tetap berkoordinasi kepada Sub Bagian Tata Usaha. 

 
 

Bagian Ketiga 

Petugas Operasional 

Pasal 22 

(1) Petugas Operasional yang merupakan unsur pelaksana 
teknis operasional dan penunjang UPTD, bertugas dan 
berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas 

Kepala UPTD dalam mendukung dan 
mengimplementasikan rencana kebijakan kegiatan 

program teknis pelayanan umum pengelolaan dan 
pemeliharaan pemanfaatan segala fasilitas sarana dan 
prasarana pendapatan daerah kecamatan serta 

pelayanan umum lainnya sesuai norma, standar, 
prosedur dan kriteria manajemen yang berlaku yang 
diarahkan oleh Kepala UPTD dan searah dengan 

kebijakan umum Dinas. 

(2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat terdiri dari beberapa orang pejabat fungsional 
umum dan/atau pejabat fungsional tertentu selaku 
petugas operasional Administrasi Jaringan Komputer, 

Pendistribusian Form Isian Pengolah Dokuman, 
Pengadministrasi Verifikasi Pajak Daerah, Pengumpul 

Data Tunggakan dan Keberatan Wajib Pajak, Pembuat 
Kartu NPWPD, Penagih Pajak, Pengolah Data Pemegang 
Bukuan dan Laporan Penerimaan BPHTB, Pengolah Data 

Sumber Pendapatan Asli Daerah, dan Pengolah Data 
Wajib Pajak. 
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Paragraf 1 

Administrasi Jaringan Komputer 

Pasal 23 

Administrasi Jaringan Komputer yang merupakan unsur 

pembantu pelaksana teknis operasional pelayanan 
perpajakan daerah mempunyai tugas untuk mengawasi, 
mengelola dan memelihara sistem jaringan komputer dan 

siskuit data perpajakan daerah sesuai dengan prosedur 
dalam rangka memberikan dukungan tugas organisasi.  

 
Pasal 24 

Administrasi Jaringan Komputer dalam menyelenggarakan 

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai 
fungsi antara lain: 

a. pelaksanaan login ke dalam sistem sesuai dengan prosedur 

dalam rangka pelaksanaan pemantauan jaringan 
pelayanan perpajakan daerah; 

b. pelaksanaan up-date data dan anti virus secara berkala 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
menjamin keamanan data; 

c. pelaksanaan back-up data sesuai prosedur dan arahan 

pimpinan untuk menjaga keamanan database; 

d. pelaksanaan penghapusan berkas yang tidak terpakai 
sesuai prosedur untuk menjaga terjadinya duplikasi data; 

e. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 

f. pelaksanaan up-date kognitif dan up-date skill secara 
berkelanjutan sehingga dapat menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 
 

Paragraf 2 

Pendistribusi Form Isian Pengolah Dokumen  

Pasal 25 

Pendistribusi Form Isian Pengolah Dokumen merupakan 

unsur pembantu pelaksana teknis operasional pelayanan 
perpajakan daerah mempunyai tugas untuk 

mendokumentasikan seluruh item yang berkenaan dengan 
objek perpajakan daerah sehingga memudahkan dalam 
mendistribusikannya sesuai dengan prosedur pelayanan 

perpajakan daerah dan diharapkan dapat mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas pemangku kepentingan 

pengguna objek perpajakan daerah. 
 

Pasal 26 

Pendistribusi Form Isian Pengolah Dokumen dalam 
menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud  dalam 
Pasal 25 mempunyai fungsi antara lain: 

a. pelaksanaan penerimaan dan penyortiran masing-masing 
dokumen objek dan subjek pajak sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan untuk memudahkan proses penyelesaian; 

b. pelaksanaan pencatatan masing-masing objek dan subjek 

pajak secara komprehensif sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan untuk bahan pengklasifikasian; 

c. pelaksanaan penyimpanan masing-masing dokumen objek 

dan subjek pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
agar tertib dan memudahkan pengambilan bila diperlukan; 

d. pelaksanaan pendistribusian dokumen perpajakan daerah 
sesuai dengan prosedur dan kebutuhan pendataan objek 
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pajak  untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

pemakai; 

e. penyusunan katalog masing-masing objek dan subjek pajak 
berdasarkan metode yang telah ditentukan sebagai bahan 
penolong agar dokumen mudah ditemukan; 

f. penyiapan masing-masing dokumen objek dan subjek pajak 

obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk melayani pemakai; 

g. pembuatan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 
Pengadministrasi Verifikasi Pajak Daerah  

Pasal 27 

Pengadministrasi Verifikasi Pajak Daerah merupakan unsur 
pembantu pelaksana teknis operasional pelayanan 

perpajakan daerah mempunyai tugas untuk meneliti 
dokumen guna kepentingan pencocokkan antar sub unsur 

yang berhubungan secara komprehensif, ketetapan dan 
dokumen lapangan atau bukti lain sesuai dengan 
peruntukkannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 28 

Pengadministrasi Verifikasi Pajak Daerah dalam 
menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 mempunyai fungsi antara lain: 

a. pelaksanaan penerimaan dan pengidentifikasian bukti yang 
disampaikan berkenaan dengan perpajakan daerah untuk 
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kebutuhan analisa dan prognosa agar mempermudah 

dalam pemeriksaan/penelitian; 

b. pelaksanaan penelitian dan mencocokkan bukti 
administrasi yang ada dengan laporan hasil supervisi 
lapangan agar diketahui apakah telah sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya; 

c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap alat bukti sesuai 
dengan ketentuan; 

d. pembuatan laporan hasil temuan pemeriksaan kepada 

atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan 
laporan pimpinan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 4 

Pembuat Kartu NPWPD 

Pasal 29 

Pembuat Kartu NPWPD merupakan unsur pembantu 

pelaksana teknis operasional pelayanan perpajakan daerah 
mempunyai tugas untuk membuat NPWPD. 

 
Pasal 30 

Pembuat Kartu NPWPD dalam menyelenggarakan tugasnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi 
antara lain: 

a. pelaksanaan penerimaan dan pengumpulan data objek dan 
subjek pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan untuk 

diproses lebih lanjut; 

b. pelaksanaan pemeriksaan dan mempelajari data objek dan 
subjek pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam 

rangka membuat NPWPD; 
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c. penyusunan konsep/rencana pembuatan data obyek pajak 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan agar tercapai hasil 
yang diharapkan; 

d. pembuatan kelengkapan dokumen perpajakan daerah  
sesuai dengan prosedur dan ketentuan untuk diproses 

lebih lanjut; 

e. pelaksanaan evaluasi pembuatan data obyek pajak sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan sebagai bahan evaluasi 

dan pertanggungjawaban; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 5 
Pengumpul Data Tunggakan dan Keberatan Wajib Pajak 

Pasal 31 

Pengumpul Data Tunggakan dan Keberatan Wajib Pajak 
merupakan unsur pembantu pelaksana teknis operasional 

pelayanan perpajakan daerah mempunyai tugas untuk 
mengumpulkan data, mengelompokkan bahan guna 
memfasilitasi pelayanan administrasi perpajakan daerah 

berkenaan dengan permohonan keberatan, pengurangan, 
keringanan dalam perpajakan daerah. 

 
Pasal 32 

Pengumpul Data Tunggakan dan Keberatan Wajib Pajak 

dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 mempunyai fungsi antara lain: 

a. pelaksanaan penerimaan dan pengumpulan bahan dari 

wajib pajak dan pemangku kepentingan yang mendukung 
kelengkapan dokumen berdasarkan prosedur yang 
ditentukan untuk tindakan selanjutnya; 
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b. pelaksanaan pengelompokan bahan sesuai prosedur dan 

ketentuan untuk memudahkan perolehan data yang 
dibutuhkan; 

c. pelaksanaan pencatatan perkembangan kegiatan dan 
permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur dan 

ketentuan sebagai bahan penyusun rencana tindaklanjut; 

d. pelaksanaan penerimaan dan penelitian kebenaran data 
berdasarkan bahan yang masuk sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan sebagai bahan yang  akan diprioritaskan; 

e. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data sesuai 
prosedur dan ketentuan sesuai jenis penyelenggaraan dan 
permasalahan yang akan ditindak lanjuti; 

f. penyiapan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan 

sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan 
dan pembinaan; 

g. penyampaian permasalahan yang disampaikan oleh Wajib 

Pajak berikut data pendukung yang dibutuhkan guna 
tindaklanjutnya; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 6 

Penagih Pajak 

Pasal 33 

Penagih Pajak merupakan unsur pembantu pelaksana teknis 

operasional pelayanan perpajakan daerah mempunyai tugas 
untuk melakukan penagihan terhadap piutang pajak 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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Pasal 34 

Penagih Pajak dalam menyelenggarakan tugasnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi 
antara lain: 

a. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan data tagihan 

obyek pajak dari pejabat yang berwenang sesuai prosedur 
dan ketentuan untuk diproses lebih lanjut; 

b. pelaksanaan pengelompokan dan mengkonfirmasikan data 

tagihan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai 
prosedur dalam rangka penagihan; 

c. pelaksanaan penagihan kepada subjek pajak dari objek 
pajak sesuai prosedur dan ketentuan untuk diproses lebih 

lanjut; 

d. penyusunan dan mempelajari permasalahan yang timbul 
dalam pelaksanaan penagihan sesuai prosedur untuk 

penyelesaian proses selanjutnya; 

e. penyerahan laporan hasil tagihan kepada pejabat yang 
berwenang sesuai prosedur sebagai pertanggungjawaban 
penagihan; 

f. pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan kepada 

atasan sesuai prosedur dan ketentuan sebagai bahan 
evaluasi dan pertanggungjawaban; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 
 

Paragraf 7 

Pengolah Data Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Pasal 35 

Pengolah Data Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan 
unsur pembantu pelaksana teknis operasional pelayanan 
perpajakan daerah mempunyai tugas untuk mengolah data 
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yang berkenaan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

didukung dengan laporan dari berbagai sumber yang 
perolehannya berdasarkan peraturan sebagai bahan dalam 
perencanaan kegiatan selanjutnya. 

 
Pasal 36 

Pengolah Data Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam 

menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 mempunyai fungsi antara lain: 

a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan untuk mengetahui macam, metode 
dan teknik dalam mengolah data sumber Pendapatan Asli 
Daerah; 

b. pengumpulan dan pemeriksaan data sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan sebagai bahan kegiatan 
berdasarkan sumber jenis dan data sumber Pendapatan 

Asli Daerah; 

c. penganalisisan data sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan untuk menghasilkan 
kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan 

laporan yang masuk; 

d. penyusunan rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis 
sumber Pendapatan Asli Daerah yang masuk sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan untuk mengetahui volume dan 
jenis sumber Pendapatan Asli Daerah yang akan diolah; 

e. pencatatan perkembangan dan permasalahan sumber 
Pendapatan Asli Daerah secara periodik sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan untuk mengetahui langkah 
pemecahannya; 

f. pengolahan dan penyajian data sumber Pendapatan Asli 

Daerah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan 
proses lebih lanjut; 
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g. pembuatan laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada 

atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 8 
Pengolah Data Wajib Pajak 

Pasal 37 

Pengolah Data Wajib Pajak merupakan unsur pembantu 
pelaksana teknis operasional pelayanan perpajakan daerah 

mempunyai tugas untuk mengolah data wajib pajak yang 
berkenaan dengan  yang didukung dengan laporan dari 
berbagai sumber yang perolehannya berdasarkan peraturan 

yang berlaku sebagai bahan dalam perencanaan kegiatan 
selanjutnya. 

 
Pasal 38 

Pengolah Data Wajib Pajak dalam menyelenggarakan 

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai 
fungsi antara lain: 

a. pelaksanaan pedoman dan petunjuk sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan untuk mengetahui macam, metode 
dan teknik dalam mengolah data wajib pajak; 

b. pengumpulan dan pemeriksaan data sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan sebagai bahan kegiatan 

berdasarkan data wajib pajak; 

c. penganalisisan data wajib pajak sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan untuk menghasilkan kebenaran informasi 

dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk; 

d. penyusunan rekapitulasi kegiatan berdasarkan data wajib 
pajak yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
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untuk mengetahui volume dan jenis data wajib pajak yang 

akan diolah; 

e. pencatatan perkembangan dan permasalahan wajib pajak 
secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
untuk mengetahui langkah pemecahannya; 

f. pengolahan dan penyajian data wajib pajak dalam bentuk 

yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut; 

g. pembuatan laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada 
atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

Pasal 39 

Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan 
fungsional UPTD yang melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi operasional administratif ketatausahaan dan atau 
operasional teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 40 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan 
fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. 

(2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah jabatan yang dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya memiliki butir capaian angka kredit 
sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional 
berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. 
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(3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah jabatan yang dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya tidak memiliki angka kredit sesuai bidang 
teknis dan/atau administrasi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 41 

(1) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (2) dalam menyelenggarakan tugas 

dan fungsinya secara administratif berkedudukan 
langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas melalui Sekretaris dan/atau masing-masing 

Kepala Bidang dan/atau Kepala UPTD secara 
administratif dan berjenjang. 

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir 
oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior ditunjuk 
oleh Kepala Dinas atas usul sejumlah pemangku jabatan 

fungsional tertentu. 

(3) Jumlah jabatan fungsional tertentu dan jabatan 
fungsional umum ditentukan berdasarkan analisis 

jabatan dan analisis beban kerja. 

(4) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (3) dalam menyelenggarakan tugas dan 
fungsinya secara teknis atau administratif bertanggung 
jawab langsung kepada jabatan struktural eselon 

terendah UPTD. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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BAB VIII 

TATA KERJA 

Pasal 42 

(1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, 

Jabatan Fungsional Umum serta Jabatan Fungsional 
tertentu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 
kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam 
lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan 

organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya 
masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPTD 

wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila 
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang 

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPTD, 

bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan 

Fungsional yang terkait dengnan bidang tugas masing-
masing. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPTD 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 
bertanggunjawab kepada atasan masing-masing serta 

menyampaikan laporan secara berkala tepat pada 
waktunya. 

(5) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup 
UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 
menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan 
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bertanggunjawab kepada atasan masing-masing secara 

berjenjang. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala 
Bidang terkait. 

(7) Dalam  menyampaikan laporan tembusan disampaikan 
pula kepada satuan organisasi serta fungsional yang erat 

hubungannya dengan bidang tugas. 
 
 

BAB IX 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 43 

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
diangkat dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan 

Struktural oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas 
pelimpahan wewenang Walikota dari PNS yang 
memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas 

usul dari Kepala Dinas.  

(2) Pengadministrasi, pejabat fungsional umum dan atau 

pejabat fugsional tertentu diangkat dan diberhentikan 
oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda dari PNS yang 
memenuhi syarat atas usul Kepala UPTD melalui Kepala 

Dinas. 
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BAB X 

ESELONERING 

Pasal 44 

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan karier bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai dengan 
kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan 

jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan 

Eselon IV.b. 
 

BAB XI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 45 

Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan 

Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Samarinda. 

 

 
BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 46 

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi 
UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan serta hal lain yang 

belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur dan 
ditetapkan tersendiri oleh Kepala Dinas yang difasilitasi oleh 
Kepala UPTD sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja 

dengan Keputusan Kepala Dinas. 
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Pasal 47 

(1) Keberadaan UPTD ini dapat ditinjau ulang apabila: 
a. tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan 

tugas pelayanan masyarakat; 
b. tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas 

operasional Dinas; 

c. menjadi tidak atau kurang bermanfaat sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, yaitu jika 

perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk biaya 
operasional lebih besar daripada nilai 
kemanfaatannya, maka Walikota dapat melakukan 

perampingan UPTD dengan cara: 
1. penghapusan atau; 

2. perubahan status dari UPTD menjadi satuan tugas; 
atau 

3. penggabungan dengan UPTD atau unit kerja lain. 

(2) Jika UPTD dirampingkan, maka semua jabatan 
struktural yang ada dinyatakan gugur sehingga para 
Pejabat Strukturalnya diberhentikan dari jabatan 

strukturalnya oleh Walikota. 
 

Pasal 48 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas.  
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BAB XIII 

PENUTUP 

Pasal 49 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 
 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 2 Pebruari 2015 

WALIKOTA SAMARINDA, 

                  ttd 

   H. SYAHARIE  JA’ANG 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 2 Pebruari 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,                           

                               ttd 
                 H. ZULFAKAR NOOR 
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2015 NOMOR 4. 

 

 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum 
 
 
 

AKHMAD FYDAYEEN, SH. 
          Nip. 197002021996031002 

 


